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DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata Kuliah Manajemen Konflik terletak di semester VII dengan kredit 3 sks. 
Dalam mata kuliah ini mahasiswa diajarkan untuk memahami definisi dan 
tahapan konflik, sifat dan jenis serta penyebab konflik, konflik dalam konteks 
tata ruang kota dan model manajemen konflik 
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA 
KULIAH 
Pengetahuan 
  
  

1.1 Menguasai konsep teoritis perencanaan wilayah 
dan kota dalam aspek aspek urban studies, regional 
studies, spatial science, data science & computer 
application, sosial-politik, environmental 
management, perancangan lingkungan binaan, 
sistem infrastruktur dan transportasi, coastal 
studies, management, economics.   

1.2 Menguasai teknik-teknik dan proses-proses 
perencanaan wilayah dan kota secara kualitatif, 
kuantitatif, pemodelan spasial (sistem informasi 
geografis) dan teknik presentasi.  

1.3 Menguasai metode-metode perencanaan 
spasial/aspasial dalam pengambilan keputusan. 

Keterampilan 
khusus 
  
  
  
  

2.1 Mampu  menyusun konsep perencanaan dan 
arahan rencana melalui kajian masalah strategis 
dalam konteks kota, wilayah, pesisir dengan 
pemahaman masalah perencanaan melalui 
pengamatan dan pemanfaatan data fisik/spasial, 
social, ekonomi dan lingkungan.   

2.2 Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan 
data untuk menghasilkan informasi yang mudah 
difahami oleh publik dan para pengambil 
keputusan.  

2.3 Mampu mendeskripsikan karakteristik keruangan 
(spatial) kota, wilayah, pesisir melalui analisis 
keterkaitan aspek-aspek aspasial dan spasial 



sehingga tersedia informasi sebagai dasar untuk 
menyusun model perencanaan. 

2.4 Mampu menyusun alternatif model 
keruangan/spasial melalui pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif dalam bentuk skenario pengaturan 
pola ruang dan struktur kota, wilayah, pesisir serta 
mengusulkan solusi sesuai konteks.  

2.5 Mampu menghasilkan rencana tata ruang yang 
kreatif, inovatif, keberlanjutan, dan 
mengakomodasi kepentingan publik yang hasilnya 
terkaji terhadap kaidah dan teori perencanaan dan 
mengkomunikasikannya secara visual, verbal dan 
tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
akademik. 

Keterampilan 
umum  

3.1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan  atau  implementasi  ilmu  
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai  
dengan bidang keahliannya 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
Pengetahuan 
  

1. Mahasiswa mampu memahami isu-isu dan masalah 
perkotaan 

2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sifat 
dasar konflik dan konsep manajemen konflik 

Keterampilan 
khusus 
  
  

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sifat, 
jenis konflik dan penyebab konflik dalam konteks tata 
ruang kota 

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tipologi dan tahap 
konflik dalam konteks tata ruang kota 

3. Mahasiswa mampu menerapkan model manajemen 
konflik dalam suatu kasus konflik 

Keterampilan 
umum  
  

1. Mahasiswa mampu menerapkan komunikasi secara 
verbal, visual, dan tertulis berbasis ICT dalam 
menyampaikan konsep dan formulasi skenario 
manajemen konflik  

2. Mahasiswa mampu bekerja secara individual dan 
berkelompok 



CAPAIAN PEMBELAJARAN MODUL/POKOK BAHASAN KULIAH 
1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu dan persoalan perkotaan yang 

berpotensi menimbulkan konflik 
2. Mahasiswa mampu memahami konflik sebagai kerangka konseptual 
3. Mahasiswa mampu merumuskan isu-isu kritis konflik secara umum dan 

khususnya dalam konteks tata ruang kota 
4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tipologi dan tahapan konflik  dalam 

konteks tata ruang kota 
5. Mahasiswa mampu menerapkan alat bantu untuk analisis konflik yang 

mencakup: analisis situasi konflik,  penahapan konflik, urutan kejadian, 
pemetaan konflik 

6. Mahasiswa mampu menyusun strategi dalam mengelola konflik 
khususnya dalam konteks tata ruang kota 

7. Mahasiswa mampu menformulasi skenario mengelola konflik khususnya 
dalam konteks tata ruang kota 

8. Mahasiswa mampu menerapkan komunikasi secara verbal, visual, dan 
tertulis berbasis ICT dalam menyampaikan konsep dan formulasi skenario 
manajemen konflik  

9. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan  atau  implementasi  ilmu  pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai  dengan bidang keahliannya 

POKOK BAHASAN 
1. Isu dan Masalah Perkotaan    
2. Sifat dasar konflik dan konsep manajemen konflik 
3. Sifat, jenis dan penyebab konflik dalam konteks tata ruang kota 
4. Tipologi dan tahap konflik dalam konteks tata ruang kota 
5. Model manajemen konflik    
6. Studi kasus      
PRASYARAT 
1. Proses Perencanaan (RP 141304) 
2. Perencanaan Kota (RP 
141314)     
3. Perencanaan Wilayah (RP 
141326)     
PUSTAKA 
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